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Norėjo Pamatyti Tikra Indijona

Austrijos loszike, devy
niolikos metu amžiaus Ro
my Schneider, kuri syki bu
vo pareiszkus kad ji labai 
norėtu kada nors susitiki 
su tikru Amerikos Indijonu, 
ežia gavo ta savo norą pil

Isz Amerikos
DAKTARAS IR 
ŽMONA NUŽUDINTI

Namai Sudeginti;
Žmonos Lavonas

Skiepe

VININGS, GEORGIA. — 
Daktaras ir jo žmona buvo nu- 
žudinti kurio vagies, žuliko, 
kuris juos apvogė ir paskui 
padege ju namus.

Lavonai Daktaro Benjamin 
L. Camp ir jo žmonos, slauges

Izraelio Armijos Vadas

Major Generolas Chaim
Laskov, trisdeszimts devy-
niu metu amžiaus, yra užė
męs Major Generolo Moshe 
Dayan vieta, kaipo Izraelio 
armijos sztabo vadas. Jokio 
paaiszkinimo isz Jeruzolino 
nebuvo iszduota kodėl Ma
jor Generolas Dayan pasi
traukė, bet jis ankseziau 
buvo pareiszkes kad jis no
rėtu palikti armija ir grysz- 
ti in politika ir in mokslą. 

nai iszpildinti.
Czia in Hol’ywood, Cali- 

fornijoje, tikras, hajoriszko 
kraujo Indijonas, Ironeyes 
Cody isz CheroKee Indijonu 
gimines, jai uždeda Indijo
nu plunksnota kepuraite.

buvo surasti ju namu pelenuo
se. Jis gyveno szalia Chatta
hoochee upes.

Ji buvo suriszta, o jis buvo 
primusztas. Daktarai dar ne
žino ar jis pasimirė nuo tuo su- 
muszimo, ar sudege, tame: 
gaisre.

Grindos ingriuvo ir jo žmo
nos lavonas nukrito in SKlepa 

I ir taip tos virves su kuriomis 
ji buvo suriszta nesudege, ir 

i policijantai tikrai sužinojo 
■ kad ežia buvo vagiu szelmysta. į

Ugniagesiai surado Dakta- į 
ro lavona kai gaisras buvo už
gesintas.

Kiek susiedai galėjo pasa
kyti, tai nei daktaras nei jo 
žmona neturėjo jokiu prieszu. 
Ir daktaras su savo žmona la
bai gražiai sugyveno. Jiedu 
buvo ženoti septynis metus ir 
neturėjo vaiKU. Jiedu buvo ap
sigyvenę priemiestyje, apie 
deszimts myliu nuo Atlanta.

Policijantai spėja kad czia 
vagies darbas. Daug pinigu ir 
daktaro rasztu ir ligoniu ra- 
poitu popieros yra dingusios.

Policij'antai spėja kad vagis 
i ar vagiai norėjo apvogti dak- 
! taro žmona kai netikėtai dak- 
I taras pargryžo namo, ir tas 
vagis ar tie vagiai abudu juos 
nužudė.

UNIJOS BOSAS
GAVO $238,800:

WASHINGTON, D. C. — 
j Senato Komisija priparodino Į
kad New Jersey valstijos inži
nierių bosas Joe Fay, isz tos 
unijos, nuo 1947 metu yra ga
vės $238,800.00

Ta komisija patraukė in 
teismą kontraktoriu S. A. Hea
ly ir pareikalavo kad jis pasa
kytu kiek jo kompanija tam 
unijos bosui pinigu per ky- 
szius davė. Bet jis nesutiko 
atsakyti ir stvėrėsi už to penk-

Jaunas Žmogžudis, Jo Drauge 
Suimti; Nužudė Vienuolika Žmo
nių; Viena Ju Auka Buvo Trijų 

Metu Mergaituke

4 VAIKU TĖVAS 
ŽUVO .

Automobiliaus
Nelaimėję 

___ I

LANCASTER, PA. — Ke-' 
turiu vaikucziu tėvas, 47 metu 
amžiaus Paul D. Ditzler, troKo 
draiverys, isz Manheim, apie

DOUGLAS, WYOMING. —Į 
Devyniolikos metu pienburnis, i 
snarglius, Charles Starkweat
her, policijantu per kelias val
stijas jieszkonas, buvo suim
tas netoli nuo Douglas, Wyom
ing.

Jis buvo sužeistas kai jis no
rėjo policijantus suszaudinti ir 
pabėgti. Policijos virszininkai 
sako kad žmogaus lavonas bu- ■ 

i vo surastas netoli szito mainu 
i miestelio, Douglas, bet kol kas 
j jie negali pasasyti kas jis bu
vo.

Policijos virszininko pagel- 
: bininkas greitai pažino ta jau- 
i nuoli kaipo Starkweather, kai
jis buvo suimtas. Policijos vir- Į Anderson buvo iszszaukes net 
szininkas Bill Romer saKo kad ir valstijos vaiska jieszkoti tu 
jis dabar turės atsaKyti už vie- ■ nevidonu. National Guard vir- 
nuolika žmogžudystes, Ne-j szininkas, Pulkininkas C. J.

Sziltai suvyniotas, vienuo- 
Hkos metu vaikas, Larry 
Brandt, yra czia iszkeliamas 
isz helicopter erop’ano, De
troit miesto, kai jis su savo 
draugu, vienuolikos metu 
Richard J. Rouillard buvo 
surasti St. Clair ežero vidu

to musu konstitucijos priedo,'banKos taksai butu atidaryti, 
sakydamas kad jeigu jis paša-j bet kol kas komisija nieko pa- 
kytu ka jis žino jis gal pats sa-! naszaus neketina daryti.
ve inveltu. Joey Fay dabar, iki gyvos

Szitas kontraktorius Healy, galvos isz savo unijos gauna 
yra vienas isz didžiausiu kon- deszimts tukstaneziu penKioli-
traktoriu Amerikoje. Senato Ka doleriu ant metu. Apdrau-| 
komisija norėjo žinoti ar jis dos kompanija yra jam davus 
turėjo koki susitarimą su tos $105,000 apdrauda ant jo pen-: 
Unijos Prezidentu Thomas E. I sijos.
Maloney. Apart to unija yra iszmoke-i

Maloney turi deszimts baksu jus szeszios deszimts tris tuk- 
bankoje, bet nesutiko pavelin-j stanezius doleriu per to Joey 
ti komisijai pažiūrėti kas ran-’ Fay teismą kai jis buvo pa- 
dasi tuose baksuose. Senato' smerktsa ant deszimts metu in 
komisija gali, jeigu ji nori, i kalėjimą. Tįi pati unija jo 
teismo pareikalauti kad tie! žmonai buvo davus trijų tuKs-

braška valstijoje.
Tas policijos virszininko pa

geli įninkąs tuo jaus per tele
foną pranesze Casper miesto 
policijai kad su tuo pienbur
niu razbairiinku ir žmogžudžiu 
jie paėmė ir keturiolikos metu 
mergaite, Caril Fugatt.

Policijantas Romer, važiuo-, 
damas in Douglas su kitais rei
kalais užtiko to jaunuolio au
tomobiliu ant Ayers tilto, apie 
penkios mylios nuo Douglas 
miesto, ir tuojaus abudu pra
dėjo in vienas kita szaudinti. 
Tas jaunuolis buvo biski su
žeistas ir greitai pasidavė.

Valstijos Gubernatorius V.

ryje, ant ledo Kuris buvo ati 
trukęs nuo kranto ir plūdu
riavo bangose. Tiedu vai
kai ant to ledo iszbuvo net 
deszimts valandų pirm jie
du buvo iszgelbeti. Jiedu 
buvo iszeje ant to ežero pa- 
cziužineti.

Sanders buvo iszszaukes visa 
savo vaiska ju jieszkoti. Du 
szimtai ju greitai stojo iri. .ta 
darba.

Visi keliai, vieszkeliai ir ge
ležinkeliai ir eroplanu stotys 
buvo po policijos priežiūra.

Szitiedu jaunieji ar szita 
jauna porele nužudė vienuoli
ka žmonių. Viena ju auka bu
vo trijų metu mergaituke.

Isz pradžių policijantai bijo
jo kad jis. nužudins ir savo 
drauge, bet iszrodo kad ji tiek 
pat kalta kaip ir jis, nežiūrint 
jos metu.

Net ir eroplanai buvo isz- 
siunsti jieszkoti tos poreles.

Ponia May Hawley buvo pa
raudavus kambarį tam jau
nam žulikui, bet kai jis savo> 
randa neužsimokejo ji jam to, 
kambario duris užrakino. Jis 
pas ja buvo atejas ant burdo' 
kai jo tėvai buvo ji iszvare isz 
savo namu. Jis buvo sudaužės; 
savo tėvo automobiliu ir pats 
buvo be darbo, nes buvo gavės' 
“sakti”, už tai kad jis per ke-; 
lias dienas nepasirodo in dar-! 
ba.

. Szitas jaunuolis, pienburnis J 
yra žsmio ūgio, liesas ir men-1 
kas vaikpalaikis, bet jis per 
daug buvo insigilines in tele- i 
vizijos didvyrius ir raztainin-; 
kus ir jautėsi kad jis yra did' 
vyris ir moka kaip szaudinti. i 
Visi jo gimines policijantams 
pasakė kad jis niekam never
tas, kad jis yra pasipūtės,-be-j 
mokslis niekszas, ir kad jis 
niekur negalėjo darba palai
kyti.

Dabar policijantai yra su-i 
eme ta nieksza Starkweather 
ir jo drauge Caril Fugatt. 
Laikrasztininkai skubinasi i 
isztiesinti ta jo drauge, bet 
kaip mums iszrodo, ir policij 
jantai su musu nuomone sutin
ka, ji taip pat kalta kaip ir jis.i

Bet galime tikėtis kad kokis 
advokatas dabar del savo pa- 
sigarsinimo ir del savo garbes 
stos abiem in pagelba ir aisz- 
kins kad jie nežinojo ka jie 
dare.

taneziu doleriu vertes automo
biliu ir szeszios deszimts sep
tynis tukstanezius asztuonis 
szimtus dolerius algos, nors ji 
nei viena diena tai unijai nėra 
dirbus. Taip prisipažino pats 
jos vyras, Joey Fay.

Tos unijos buvęs vadas Joey 
Fay sako kad unija taip aprū
pino jo žmona ir jam tiek pen
sijos paskyrė kai jis buvo pa- 
tupdintas in kalėjimą, už tai 
kad visi unijos nariai jautiesi 

(Tasa Ant 4 Puslapio)

penkios mylios nuo Lancaster 
miesto, žuvo automobiliaus ne
laimėje. Walter Wagner, 60 
metu amžiaus, kito troko drai
verys buvo sužeistas toje ne
laimėje. Jis pareina isz Glou
cester, New Jersey. Nelaime 
atsitiko-apie septinta valanda 
isz ryto.

Dvideszimts vieno meto am
žiaus Luke Matyasevic, isz 
Philadelphijos, buvo savo au
tomobilyje prispaustas per ke
turios deszimts minucziu ant, 
Roosevelt Boulevard, kai jo 
automobilius sudužo in medi, i

Valstijos policijantai sakoj 
kad Dltzlerio trokas paslydo 
ant sniego ir apsisuko ant 
vieszkelio ir susimusze su tro-'
ku kuri Wagner vairavo. Ditz
ler buvo ant sykio užmusztas. 
Daktaras Richard Bryson sa
ko kad jam sprandas buvo nu-! 
lausztas. , .

Matyašcvic automobilius 
paslydo teipgi ant ledo ir snie-i 
go, apie puse po dvieju isz ry- Į 
to ir sudužo in medi. Ugniage-: 
siams ir policijantams eme ge-’ 
ra pusvalandi ji isz to jo auto- ■ 
mobiliaus isztraukti.

■-------------- .-----------

PASIVOGĖ
KARABINUS

LANCASTER, PA. — Va- 
g’iai insilauže in Horst and 
Lichty sztora ir pasivogė tris Pirkite U. S. Bonus

Kongresmonas In Mokykla

Pennsylvanijos valtijoss 
Kongresmonas, 36 metu am
žiaus, Robert H. Breon dvie
ju vaikucziu tėvas, sugryžo 
in mokykla pasimokinti ir 
ir pažiūrėti ka sziu dienu 
mokiniai mokinasi.

Jis czia State College mies 
te, vienoje mokykloje stu
dentams paaiszkina ir pats 
isz ju pasimokina apie chi-

Kovoja Už Dorove

Italijos Socialistu parti
jos Senatorka, Angelina 
Merlin, jau deszimts metu 
kaip su valdžia, su policija 
ir su valcžios taryba kovoja 
kaslink doroves. Ji nori 
k: d Italijoje vieszas paleis
tuvavimas butu uždrastas. 
Ir dabar iszrodo kad ji galu
tinai laimėjo. Senatas pri
ėmė nauja instatyma uždrau 
ti paleistuvėms vieszai savo 
amata vesti. Dabar iszrodo
kad ir Kongresas sutiks.

Italija yra vienas isz pas-. 
kutiniu krasztu Europoje 
kur iki dabar viesza paleis
tuvyste yra pripažinta ir 
valdžios net ir tvarkomai 

didelius karabinus, asztuonis 
revolverius ir daug kulku 
tiems karabinams.

Jie teipgi pasivogė daug ki
tu daigtu isz to sztoro kurie, 
anot sztorninko kasztuoja apie 
asztuonis szimtus keturios de
szimts doleriu. Jie isz registe- 
rio pasivogė devyniolika do
leriu ir dvideszimts centu.

mija, kuris mokslas sžiomis 
dienomis yra tokis reikalin
gas.

Kongresmonas Breon ėjo 
isz vienos klases in kita per 
visa sanvaite kol jis perejo 
nuo pradinės mokyklos pir
mo skyriaus ligi augsztes- 
niosios mokyklos ketvirto 
skyriaus.

a o d



“SAULE” MAHANOY CITY, PK.

Kas Girdėt
Japonijos valdžia yra pa

skelbus kad visiems taksos bus 
ateinancziais metais, sumažin
tos. Ar kas mums galėtu pasa
kyti kas ta Antra Pasaulini 
Kara laimėjo ?

Musu valdžia sziais metais 
yra paskyrus, per Prez. Eisen- 
howeri, apie septynios de- 
szimts penkis ‘bilijonus dole
riu. Mu.su valdžia tiek nesu
rinks isz savo taksu ir dar gi
liau in skyle inlys, dar labiau 
insiskolins.

Musu karininkai vis dau
giau ir daugiau pinigu reika
lauja ir niekados nežino kada 
gana. Bet velei mes savo kari
ninkams per daug duotume ne
gu savo pinigus po svetimus 
krasztus szvaistytume.

Sam Rayburn, Demokratas 
isz Texas valstijos, pirminin
kas Demokratu Kongreso Var 
szingtone sako kad jis pasiren
gęs sutikti su Prezidentu Ei- 
senhoweriu ant kiek tik jis no
rės pinigu del tokio Ameriko- 
niszko “Sziputniko” kuri So
vietai yra paleidę in dausas, 
nežiūrint ar tai mes iszgalesi- 
me tiek pinigu sudėti ar ne.

Daktaras John L. Barnes,
Profesorių inžinierius univer
sitete sako: “Tik duokite 
mums kelis menesius ir gana 
pinigu ir musu mokslincziai 
pralenks ta Sovietu “szput- 
ninka” ir parodys kad Ameri
kos mokslincziai ir Amerikos 
fabrikantai dar vis stovi pry- 
szakyje.” <

Mainieriu bosas John L. Le- 
vvisas, paklaustas ka jis misti
ną apie tai kad kelios dideles 
unijos bus iszmestos isz ben
dros vienybes ir unijos Ameri
koje, už invairias suktybes ir 
vagystes pasakė: “Iszmesti di
dele unijai isz bendros uniju 
bendroves yra taip kaip nuga
labinti szuni už tai kad jis turi 
blusu.”

jlta

Mes per daug komisijų ir 
draugyscziu turime, kurios rū
pinasi apie musu jaunimo pra
sikaltimus. Argi nebūtu vi
siems in sveikata, kad tėvas ir 
motina sudarytu komisija pri
žiūrėti savo jaunuosius? Tada 
negalėtu būti jaunimo isztvir- 
kimo. Kada vaikas ar mergai
te prasikalsta, tai reiketu ne 
tik ta vaika ar mergaite nu
bausti, bet ir tėvus.

——/---------- -------------

Daug intakingu žmonių Va
szingtone tariasi kaip aplau
žanti spaudos Sekretoriui, Ja
mes Hagerty ragus. Jie sako 
kad Hagerty jau iszaugo savo 
czebatus, ir dabar jaucziasi 
kad jis visa Vaszingtonoi szta- 
ba, atstovauja, ir visai nieko 
nesiklausęs nutarė kas leidžia
ma, ir kas draudžiama. Repub- 
likonu vadai sako tokis Jim 
Hagerty pasielgimas nėra: Pre
zidentui Eisenhoweriui iri 
sveikata, politikoje, nes iszro
do kad ne Prezidentas, bet 
spaudos Sekretorius laiko val
džios vadeles.

Nors Armijos ir Vaszingto- 
no sztabas užsigina, bet jau be
veik visi žino kad Lei tenant ui 
Generolui. Jgmes M. Gaviu Ar

mijos Sekretorius yra pasiuli- 
nes kelias sziltas vietas; jeigu 
jis tik pasiliks karininku tar
pe.

Armijos Sekretorius Wilber 
M. Brueker yra jam. pasiuli- 
nes:

1— Patarėjo vieta Daktarui 
James R. Killian, Prez. Eisen- 
howerio patarėjui kaslink ato
miniu iszradimu.

2— Nauju ginklu in dausas, 
(kaip Rusijos szputninkas) 
vyriausiu karininku ir vedė
ju.

Leit. Gaviu, mandagiai atsa
ke: “Aeziu, nenoriu.”

(Atsimenate, szitas Leit Ge
nerolas James M. Gavin, jau
niausias tokia augszta karisz- 
ka vieta užimti, neseniai dva
siai pasakė kad dauguma mu
su augsztu karininku nėra tin
kami, patarė kad jie pasi
trauktu ar butu paszalinti; 
kaltino pacz-ia armijos virsžu- 
ne už invairias durnas klaidas; 
pasakė kad jam1 jau ligi gyvo 
kaulo insipyko armijos kvai
lystes ir kad jis dabar viską 
meta ir gryszta iii civilini gy
venimą.

Armijos virszunes szula.i, 
Generolai irszta, pyksta ir no
rėtu pagieža lieti ant szito jau
no prasiszokelib, bet jie gerai 
žino kad jis daug daugiau ne
gu jie žino.

Pats Leitenantas Generolas

Rusijos automobiliu fabri
kantai, su kiekvienu automo
biliu duoda, maža knygute su

si

tn«ower
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Pypkes Durnai

Meile

Meile yra tai valgis:
Prastas be skanus isz 

jaunu dienu;
Sveikas- ir sudrutinantis
Paaugusiam žmogui 

amžiuje,
O ant senatvės žudinti, 
Bet jau nesutrovinti.

Gavin sako kad jis gerai žino 
kad keli augszti Generolai ir 
Laivyno Admirolai ne už ilgo 
panasziai pasitrauks, nes ir 
jiems jau ligi gyvo kaulo inki- 
ro kariszko szta'bo kvailystes. 
Jis sako kad jam ir tiems kir- 
tiems karininkams inkiro ne 
tik karos sztabas bet ir Kon
gresas Vaszingtone, kur tupi 
politikieriai, kurie nieko 
nežino ir nesupranta apie vais- 
ko reikalus, bet szvaisto savo 
politine intaka ir kiszasi in ka- 
riszkus reikalus ir klausimus 
apie kuriuos jie nieko nežino 
ir nesupranta. .

patarimais kaip- ta. automobi
liu laikyti, kaip važiuoti ir 
kaip pataisyti:

Sztai. keli patarimai ir keli 
perspėjimai nauju automobi
liu savininkams, Rusijoje:

Tankiai patikrinkite ir ge
rai užsukite, visu^ szrinbus ant 
viso automobiliaus.

Per daug sunkiu daig’tu ne
dekite in automobiliu.

Nevažiuokite ant prastu ke
liu ir vieszkeliu.

Kartas nuo karto patikrin
kite automobiliaus stabdžius, 
brekas ir ratu szriubus.

Kai labai szalta lauke, tai 
pirai negu pastarduosite savo 
automobiliaus inžina, tai be
pilkite karszto vandenio ir 
aliejaus.

Kas pavasaris visa, inžina. 
iszimkite ir ■ peržiurekite ir 
elektros drains ir susisiekimus 
su gazolinu permainykite ir 
•naujus indekite.

Amerikos automobiliu fabri
kantai sako kad tas naujas So
vietu automobilius iszrodo 
kaip musu mažas ir pigus 
“Jeep” automobilius.

Tai baisiai didelis skirtu
mas tarp to Sovietu, automobi- 
liąus ir Amerikos paprasto 
Forduko. Mes ežia, nusiperka- 
me automobiliu ir sau pysz-ki- 
name, nepaisindami nei szriu- 
bu, stabdžiu, karszczia ir nei 
szalczio; mes retai kad dirste
liame in savo automobiliaus 

inžina, nes mes žinome kad jis 
pradės būrzgeti, kaip tik mes 
guz.iku.ti paspausime.

Prez. Eisenhower!s szi. me
nesi pareikalaus dar daugiau 
pinigu del Užsienio pagelbės 
ir paramos. Jis sako kad mums 
szelipti ir remti. kitus krasztus 
yra taip, svarbu kaip musu 
krasztui ginklai.

Daug žmonių, kurie ręika:- 
lauja pirma vieta Night Kliu- 
be ar teatre, teipgi reikalauja, 
paskutine lanka, bažnyezioje.

Istorija Apie . . .
“AMŽINA ŽYDĄ” 

Jo kelione po svietą ir liūdimai 
apie Jezu Kristų.

Per paezta, 25 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa

Pirkite U. S. Bonus

NELAIMINGA :: ::
:: PRAVARDE

(Tasa nuo 3-czio puslapio)

520 Petnyeziu jokiu reikalu 
neatlikinėja u.

Toliau, isz jo prisipažinimu 
dasižinojau kad jis lyg sziol 
yra, neženotas, nežiūrint net to, 
metu praėjo. Insimylejo tik 
kad jam jau. keturios deszimtš 
viena syki savo gyvenime pa- 
togion ir turtingon merginon 
Stanislovon, duktere savo 
darbdavio, bet tinginaite’ mer
gina, idasižinojus apie jo stebė
tinus manymus, idant taigi ji. 
isz tos Petnyczios ligos iszgy- 
dyt, pareikalavo neatbūtinai, 
idant jis Petnyczibje jai savo 
meile iszreiksztu. Jokiu budu 
ant to sutikti nenorėjo. Taigi 

'ji. tame dalyke aiplenke jo ri
valing ir draugas, kuris visai 
nesibijojo Petnyczios ir netru
kus su ta.ja Stanislova susižie
davo.

Keliais metais vėliau buvau 
vėl mieste K. ir nutariau ji ap
lankyti, bet ant nelaimes dasi
žinojau, kad biednas Kaspa
ras jau buvo numiręs-.

Jo sename gyvenime atra
dau. jo vyriausia seserį kuri 
jam. esant gyvam gaspadorys- 
ta vede ir kuri man Su asza.ro- 
mis pasakojo kad stebėtinų ap
linkybių susibėgimu, Gaida 
metai atgal, susirgęs plaucziu 
uždegimu ir Petnyczioje numi
ręs o gydės ji Daktaras Piont- 
keviczius.

Ar tas viskas tiktai prieti
kis?

'—G A L A S

KATALOGAS 
KNYGŲ

Visi pirmieji Katalogai dabar 
yra negeri. Szis Katalogas 
užima visu anų vieta, todėl 

užsisakykite knygas isx 
szito Katalogo

ISTORIJOS, PASAKOS, 
APYSAKOS, IR T. T.

No. 101—Kapitonas Velnias, 
Puikus apraszymas, didele 
knyga, 404 puslapiu, 50c.

No.102— Prakeikta, meilin
gas kriminaliszkas apraszy
mas, 202 pus, 50c.

No.103—Vaidelota, apysaka 
isz pirmutines puses szimtme- 
'’zio iszimta isz Lietuviszku 
ržlieku Su z paveikslais. 17.7 
Odeli u puslapiu, 3l>ę,

No.lll-—Sziupinis (3 dalis) 
talpinasi sekanti skaitymai: 
Yla isz maiszo iszlins; Apie bo
ba ka negalėjo savo liežuvio 
sulaikyt; Girtuoklis Jurgis, 
Galinga ypata galybe meiles; 
Raganiszka lazdele; Boba kaip 
ir visos bobos; Teipgi juokai, 
rodos, trumpi pasakaitymai ir 
t. t., 52 puslapiu, 20c.

No.112—Trys apysakos apie 
pinigai galva-žudžiai; Rąžan
čius iszgelbsti nuo smert; Szv. 
Kristupą; Juokingi szposelei; 
Kaip traukt giliukingai Einiki 
ir kiti szposęliai, 20c.

No.116—Istorija ape Siera' 
ta. Puikus apraszymas. 119 
puslapiu, 20c.

No.119—Keturios istorijos, 
apie Gražia Haremo Nevalnin- 
ke; Luoszis; Viena Motina; 
Vaikucziii plepėjimas, 62 pus., 
20c.

No. 120- Dvi istorijos apie 
Valukas isz girios; Ant nema
no. 58 pus., 20c.

No.127—Trys istorijos apie 
Duktė Pustymu; Peleniute; 
Du Brolius. 60 puslapiu, 20c.

No.128—Dvi isztorijos: Val- 
dimieras; Bedali; 44 pus., 20c

No.132—Trys istorijos: Apie 
Anglorius isz Valencziojs, Ko- 
žnas daigtas turi savo vieta: 
Ka pasakė katras pacziuojas, 
76 puslapiu. 25c.

No.129—Keturios istorijos: 
Ketvirtas Prisakymas Dievo; 
Keliautojai in Szventa Žeme; 
Beda; Tamsumus prigauna. 58 
puslapiu, 20c.

No.134—Dvi istorijos: Baisi 
Žudinsta, Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu, 20c.

No.138—Apie Irlanda; Ro
bertas Velnias; Medėjus;Kaip 
Kuzma Skripkorius Likos Tur
tingu Ponu. 35c.

No.142—A p i e Paveikslas 
Gyvenimo, Nuopolei Mateuszo 
Jerukausko, Osieczna. 40 pus
lapiu, 20c.

No.144— Apie Ranka Ap- 
veizdos, Nedaejusia Žudinsta, 
Pakutninkae, Ar Paszaukt Tę
va Zokoninka Bernadina. 61 
puslapiu, 20c.

No.145—A p i e Velniszkas 
Malūnas Kaip Studentas Lo
jo, o Maluninkas Pabėgo, Ste
buklinga Puodą, Dainele. 47 
puslapiu, 15c.

No.146—Apie Auka Nihilis
tu, Stebuklas Kuczios Nakti. 
62 puslapiu, 20c.

No.148—Apie Joną ir Alena, 
Pavojinga Klaida. 45 pus., 20c

No.152—Apie Kajimas, Drū
tas Petras, Nuogalis. 62 pus
lapiu, 20c.

No.155—Szakinis Nedoras 
Žydas, Du Draugai. 136 pusla
piu, 35o.

No.150—Apie Duktė Akme-, 
uoriaus, Klara, Nuspręstasis, 
Ant Kiek Užlaiko Moteres Pa
slaptį. 61 puslapiu, 20c.

No.151—Apie Vaitas Szvil- 
pikas, Pas Merga, Gražios 
Akys, Tamas, Vargdienis Jo
nukas Karalium, 62 pus., 20c.

No.153—Apie Gailuti, Du 
Broliai, Majoro Duktė. 62 pus- 
^♦♦X»*I**X»*J**I**Z**Z**Z**Z**Z**Z****' 
Visu Ražancziaus 
Paslapcziu Maldos
Del Ražancziaus Draugijos 
Nariu, ant mažu korteliu, ku
rios telpa in maldaknyges. Vi
sas setas $1.00. Prisiunskite 
savo orderi ir viena doleri ant 
adreso: Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Pa. U.S.A.

v
lapių. 20e.

No.158—A p i e Kapitonai 
Stormfield Danguje; Pabėgė
lė; Kasgi Isztyre; Prigauta? 
Vagis. 60 puslapiu, 20c.

No.160—Apie Po Laikui; 
Per Neatsarguma in Balta 
Vergija; Pusiaugavenis; Viesž- 
pats Jėzus ir Miszke Medžiai; 
Žvake; Del Pirsztiniu; Apie 
Mirimą, Saule, Menesi, Žvaigi 
dės ir Kitus Dangiszkus Kū
nus; Meszla-vežis; Grapas; Ėg
li; Aržiuolas; Uosis; Budyne. 
Apie 100 puslapiu35c.

No.166—Apie Sūnūs Mai
giaus; Iszklausyta Malda 
Vargszo; Geras Medėjus. 20c.

No.172-—Apie Duktė Mariu; 
Sruolis Isz Lietuvos. 68 pusla
piu, 20c.

No.173—Apie Talmudo Pa
slaptys ; Du Mokiniu; Kam Isz- 
davineti Pinigus. 45 pus., 20o.

No.175—Kuczios Žemaites; 
Gudras Piemenis; Isz Ko Susi
darė Anglis; Kaimiecziu Aima- 
navymai; Eiles; Kokis Budais 
Apgavikai Apgauna Žmonis; 
Prietarai ir Burtai; Juokai ir 
Paveikslai. 20c.

No.176—A-Be-Cela, Pradžia 
Skaitymo ir Raszymo. 25c.

Kitokios Knygos

No.178—Tikrausias Kabalas 
arba atidengimas Paslapcziu 
Ateites su pagelba Kazyrom. 
25c. i-

No.180—Kvitu Knygute 
del Iszmokejimo Pinigu Ligo
niams. 35c.

180V&—Kvitu Knygute 
Draugystėms, del Kasieriaua 
nuo Sudėtu Pinigu ant Susirin
kimu. 25c.

No.194—Trumpas Katali- 
kiszkas Katekizmas, pagal isz- 
guldiina Kun. Piliauskio, su 
nekurias Naudingais Padėji
mais. 35c.

No.196—Stacijos arba Kal
varija Viesz. Jezuso Kristuso 
15c.

No.197—Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesz. Mu
su Jezuso Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios. Pa
gal senoviszko biida, 15c.

No.198—G romą t a arba Mu
ka musu Iszganytojans Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolima. 10c.

No.200—Enstakijuszas. Is
torija isz Pirmutiniu Amžių 
Krikszczionybes. 128 pus. 35c.

No.201—Istorija apie Amži
na Žydą. Jo kelione po svietą 
ir liudymas apie Jezu Kristų. 
Pūkius apraszymas. 20c.

No.202—Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motino* 
Garbei. 15c. /

No.203—Knygute, Tretinin
kių Seraphiszkas Officium. 15c

Kaip Užsisakyti Knygas:

ISr1 Užsisakant knygas is» 
szio Katalogo, veikia paminėti 
tik numeri knygos. Pinigus 
siuskite per Pacztino Moni-Or- 
deri, Express ar Bankino Mo- 
ni-Orderi, o jeigu norite pini
gais siusti, tai reikia Užregis
truoti laiszka su pinigais.

SSr1 Nepamirszkite dadeti 
desžimtuka ekstra del prisiun- 
timo kasztu.

Visi Moni-Orderiai ir Pini
gai, o ir visi laiszkai “visada 
turi būti siusti vien tik ant 
szio adreso:
SAULE PUBLISHING CO., 
Mahanoy City, Pa., - & S.
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^AIDA buvo la;bai padorus 
ir idarbsztus draugas, bet 

stebėtinai saves nesu valdanti s 
ir nuolatai besiskundžiantis 
ant nelaimingos Petnyczios 
kurioje tai dienoje jam nieka
dos niekas laimingai nesiklo- 
jo. 1

Lankėme sykiu Szv. Onos 
gimnazija, sėdėjome abudu 
ant vieno mokyklos suolo ir 
sykiu, kasėmės in) visokias 
mokslo knygas.

— Nes pamislyk tiktai, 
kalbėdavo eidamas namo isz 
mokyklos, kiekviena kita die
na, man pasiseka, bet ateina to
ji nelaiminga, Petnyczia,, mo- 
kiniuosiu, kalu isztisa Ketver- 
gn vakarą, ant rytojaus Szv. 
Jono Kanto kolplyczioje mel- 
dži uosiu kaip aniuoląs praszy- 
damas Szv. Profesoriaus pa- 
gel'bon ir jo, susimylejimo ir 
hlei isz vietos.

— • Mano brangus, pertrau
kiau jam, pats.paeidamas isz 
kaimo, esi .persiemes prastu 
žmonių zababonais, nes kaimo 
žmones taip pat Petnyczia'pa
laiko per nelaiminga diena. 
Bet pasidžiauk, nes ir kitiems 
nelaimingi atsitikimai buna 
nie tik Petnycziomis bet ir ki
tomis dienomis. Juk net pa
tarle skamba kad kas Petny- 
czioj dainuoja tasai Nedalioj 
verkia.

— Sznekek sau sveikas,' bet 
Nedalioj jokiu mokslu norą.

Nesidavė sau perkalbėti ir 
su kantrybe dejavo ir bėdavo
jo ant savo tokio nelaimingo' 
likimo.

— Tai teisybe, aiszkino 
man, kad yra kelios dienos per 
metus kuriose kiekvienam 
reikia saugotis, nes tai nelai
mingos, kaip tai: paskutine 
diena Balandžio kada tai gimė 
Judoszius Iskarijotas, pirmoji 
diena Rugpiuczio kada Kainas 
nužudė Abelių na ir pirma die
na Gruodžio kadai Ponas Die
vas pasmerkė Sodoma, ir Go- 
mora, bet kas meta penkesde- 
szimts dvi Petnyczias turėtu 
pakutavoti, ir drebėjo jis mis-

Ant Gavėnios
-t-

No. 197 Graudus Verksmai 
arba Pasibudinimas prie Ap- 
mislinimo Kanczios Viesž. Mu
su Jezuso' Kristuso. Knygute 
reikalinga ant Gavėnios, pagal 
senoviszka būda 15c..

No. 198 Gromata arba Muka 
musu Iszganytojaus Jezuso 
Kristuso, peraszyta isz groma- 
tos rastos grabe musu Iszgany- 
tojaus Jeruzolime 10c.

No. 202 Novena, Stebuklin
go Medaliko Dievo Motinos 
Garbei 15c.

No. 203 Tretininkių Serap- 
phiszkas officium 15c.

No. 194 Trumpas Katekiz
mas pagal iszguldima Kun. Pi- 
liauskio, su nekuriais naudin
gais padėjimais 35c.

No. 196 Stacijos arba Kal
varija, 15c.

Užsisakant knygas, reikia 
paminti tik numeri/ Pinigus 
siuskite per paczto Postal Note 
Money-orderi arba Express 
Money orderi. Nepamirszkite 
dadeti 10 c. ekstra dal prisiun- 
timo kasžtu. Adresas:

SAULE - Mahanoy City, Pa.

— Sztai, Gaida gimė Pet-

Pirkite U. S. Bonus

lydamas kad. keikviena Petny
czia vėl kas .nelaimingo jam 
atsitiks. Juk tai baisu neapsa
komai !

Juokiausiu isz jo tikėjimo in 
zababonus, o vienok ar toji 
Petnyczios nelaime 'buvo tik 
prietikiu ar gal paėjo isz vidu
rinio’ tikėjimo kad toji diena 
yra nelaiminga, tegul skaity
tojas pats sprendžia.

nyczioje ir Nedelia vėliau, tai
gi vela Petnyczioje, liko iszkil- 
mingi pakriksztytas.

Ant kriksžto, ant kurio jam 
duota vardas Kasparas, jau 
jam atsitiko nesmagus prieti
kis. Suerzintais nemaloniu, 
druskos skoniu, draskėsi taip 
nemielaszirdinigai kad savo 
riksmiu užrėkė jegamasczio ir 
kuinu žodžius isz ko tieji pas# 
kutiniai ant ateities pranasza- 
vo piktus tam kūdikiui apsi- 
reiszkimus.

Toji gimimo ir kriksžto die
na persekiojo ji visa gyveni
mą. Kiekviena kita diena, jam 
viskas sekesi kaip ant kiauszi- 
nio bet tegul tiktai katra Pet
nyczia butu ka, pradejas, kiek
vienas pradėtas darbais turėjo 
but nelaimingas ir turėjo nu
smukti.

Buvo tai taip, kaip toj pasa
koj, kur visur dievaites ant 
kriksziyniu likos užjpraszytos o 
aplenkta Frit, Petnyczios die
vaite kuri nusprendė atkerszy- 
ti už ta aplenkimą nelaimin
gam Kasparui per visa gyve
nimą. Skandinavijos milolo- 
gijoj Petnyczia yra paszvensta 
del Frit, Odino žmonai, bet jo
kiu budri ne Treyai, meiles die
vaitei, kaip nekurie sprendžia.

Kad taip t ikrai buvo tai per- 
i sitikrinau kelis sykius. Pra- 
szau tik paklausyti'

Isz netycziu. ar gal dailei- 
džius tai dievaitei, ant Petny
czios pripuolė serija kada Gai
da ir asz turėjome laikyti egza
minus1 idant gauti liudijimus. 
Toji žinia ji trenke kaip per-! 
kūnas. Vaikszcziojo / kaip 
penktas ratas tarp draugu ir 
nuolatos man murmėjo:

—■ Bijokis Dievo, ka. asz 
padarysiu?

Jau, jau turėjo pasitraukti, 
bet suspėjau jam iszaiszkinli 
kad jaunikaitis tikrai iszsila- 
viires ir iszaugęs turėtu jau 
nors syki nusikratyti tuos vi
sokius nepasisekimo burtus ir 
zabobonus. Atsisėdo tada ir 
niekas netikėjo kad liko su- 
musztas ant trijų menesiu, isz 
Vokiszko liežuvio, isz kurio 
per isztisa gimnazija nuolatos 
turėdavo kuopuikiausius ženk
lus ir atsiženklinimus.

— Matai, turiu Petnyczia! 
Kalbėjo maty jis feu aszaroms 
akyse. Priesz komisiją atsi
stojau kaip druskos stulpas, 
liežuvis man' triubelen susirai- 
cziojo, ir nei isz vietos! Tai ir 
turiu Petnyczia!

Universitete kiek sykiu sa
vo draugams apie Petnyczia 
pasakodavo, juoktasi isz jo 
kiek tik galima.

-— Arklys net juoktųsi isz 
tavo tos Petnyczios! Insikisz- 
davo vienas ir kitas ir neva
dinta ji kitaip tik .Gaida Pet
nyczia.

Taigi, Gaida pasidarė atsar
gus, tylinits ir niekam neužsi- 
tikintis, o taip jauslus kad bile 
vienas nekaltas juokomis isz- 
tartas priesz ji žodis tuojaus ji 
užgaudavo ir manydavo- kad

Ana diena koki tai 
sportukai, 

In viena miestą atvyko, 
Vienas kitam gerai uždavė, 

Pesztyne maža buvo,
Už mergina suskivirczino, 
Dantis vienam iszbaladojo, 

Guzule su bonka vilko, 
Gere kiek tik tilpo.

Ant praeigiu užpuolinejo, 
Susilaikyti negalėjo, 

Sorkiu pridirbo gana, 
Po tam suėjo in saliuna,

Ir ten padare musztyne ir 
pesztyne.

Už triksa užmokėjo daug, 
Skvajeris iszvare lauk, 

Dabar didesni protą turi, 
Ir ant svieto kitaip žiuri.

❖

Vienam mieste Viskonsine 
steite,

Isz tikro gero nėra, 
Vyrai ir vaikinai,

Susitaiko labai gerai, 
O kaip szuo nežino

Petnyczios,
Taip ir nekurtai Lietuviai

. Iszsižada ant visados, 
Kas tonais ana diena dėjosi,
Kaip ten Nedelioje ėdėsi, 
Bausmes užmokėt turėjo, 
Norints pinigu neturėjo. 
Gerai, tegu pati ir vaikai 

nugaiszta, 
Tai nors nepadoru toki kaszta, 
Bambiliu paima, kai padukia 

trankosi, 
Po tam tarp saves ėdasi,

Pas vaitą nucimpejo,
Kur didele bausme uždėjo, 

Bet czionais nemokėjo, 
Gal prova. in suda nuėjo.

* * *
Vienam tėvui, kuris pacziavo 

Savo sunu, labai jauna, 
Kiti dardinejo idant su tuom 

da susilaikytu,' 
Kol sūnelis da neturės 

daugiau proto. 
Bet tėvas atsake:

Nes kada mano sūnelis gaus 
protą,

Tai visai neapsipacziuos!

— Gal jusu draugai yra 
nusiminė ir neramus laike 
szios bedarbes, tai pasakykite 
jiems kad užsiraszytu sau 
“Saule”, o bus jie jums už tai 
dėkingi, nes “Saule” priduos 
jiems smagu gyvenimą ir nu
varys ju nuliūdima.

Trys Istorijos
Apie Irlanda arba Nekaltybe 
Suspausta; Robertas Velnias; 
Medėjus; Kaip Kuzma Skrip 
korius Alko Turtingu Ponu.
Ir 1.1. Per paczta, 20 Centai.
SAULE - Mahanoy City, Pa. 

tai jis užkabinama.
Pirmieji du metai slinko 

sziaiip taip, patemijau tik kad 
Kasparas Petnycziomis , neat
eidavo visai iszguldymu klam 
syti.

Prisiartino pirmasis viesz- 
patystes egzaminas, taip vadi
namas, istoriszkas. Kurso pa
baigoje egzaminai laikyta, kais 
diena. Paskutinis laikais pa
skirta. ant 20-tos dienos Suba- 
toje. Gaida mielai iszsirinko 
egzaminui ta diena . apsilenk
damas Petnyczios kaip nelaba
sis szventinto vandenio juo la
biau kad suomene jam kalbėjo 
kaip tai neaiszkiai kaslink Ry- 
mišzkn tiesu kurios po keliu 
menesiu mokinimosi sumaisze 
jam galva taip kad dalykui 
iszsirinko egzaminai ant pas- 
kncziausio laiko.

— Na., bet kaip nors tas 
bus nes matai kalbėjo man juk 
tai ne Petnyczia, o kaip Szven- 
tas Jonas Kantais man kitomis 
dięnamis pagelbėdavo tai ir 
Dievo Motina suteiks pagelba-.

Kad tuo tarpu senas Ry- 
miszku tiesu, profesorius stai
ga apskelbė ant egzaminam ji- 
niu sales duriu kad isz prie
žasties iszkeliavimo in Karls- 
badai, kandidatai kurie turėjo 
laikyti egzaminą Su baloje pri
valo pribut Petnyczioj, jis ka
dangi savo ilgu darbu taip 
daug apsunkintas ir nusilpnin
tas kad jau Sukatoj turi iszva- 
žiuoti in maudykles liepus 
dakatrams.

— Te tau, senasis velniuk- 
szi, drabužio! O, tai man kloja.- 
si! Kas ežia daryt?

Nusprendžiau vela neeiti 
ant egzamino. Ji draugia per
kalbinėjai pasakoja. Bet kur 
tau! Atsistojo maru ir jokiu 
budu nesidavė perkaTbinti.

Tik pat egzamino dienoje 
nuėjau pas ji anksti, insisodi- 
na.u kairietėlen ir atsivežiau in 
kolegija.

— Tere, fere tavo Petny
czia paikas pasakojimas sės
kis ir viskas!

Pagaliau pra.szym.ui pasida
vė bet pavydi Frit regis to- tik
tai ir lauke.

Viskas nuėjo kaip ant svies
to, tiktai isz tu nelaimingu Ry- 
miszku tiesu vėl jis pasmaugia 
ant trijų menesiu.

Biednas Kasparas nulindo, 
akyse jam pasidarė tamsu ir 
kaip tik jis iszvesta isz sales.

Pasmaugė savyje visoki nu
liūdima, nubėgo namo ir nuo 
to laiko sau iszkilmingai priža
dėjo kad Petnyczios lenktis 
kaip kokios pavietres.

Bet yra gyvenime daigtai 
kuriu negalima apsilenkti.

Praslinko keli metai. Gaida 
prasiszalino nuo svieto, lenkė
si žmonių, visokiu draugiszku 
susirinkimu, o labiau.se Petny
cziomis, kuriomis su visu savo 
dievotom pasninkavo, o- net 
džiovindavosi gerdamas tiktai 
arbata, buvo kadangi szventai 
persitikrinęs ir sau isz galvos 
praiszalinti nesidavė, kad kiek 
sykiu ko drutesnio ar riebes
nio ta diena suvalgydavo nie
kados jam tas valgis ant svei
katos neiszeidavo.

Susilaukė- pagalinus laiko 
kad ir priesz jo vartus saule 
užszviete, nes sztai, pasijuokęs 
isz pavydingos Frit, iszdave 
paskutini egzaminą ir tuojaus 
gavo žymia vieta provincijoje 
pas Daktarą Goldhausera.

Pribus paskirton vieton, 
tuojaus dasigirsta kad jo prin- 
cipalas veda svarbius naftos 
reikalus prie Hanoverio Drau-

LIETUVISZKAS SURIS

Jono Ir Angelinos Andruliu Ir Ju Szeimynos
MICHIGAN FARM SURIS

FOUNTAIN — MICHIGAN
JUS esate namuose ai’ba kur keliaujate, visuomet reikalaukite MICHIGAN 

FARM Sūrio. Szis Suris jau per ilgus metus gaminamas Jono ir Angelines 
Andriuliu ir ju szeimynos, Fountain, Michigan.

Szis Suris yra gaminamas pagal receptą, atsivežta isz Lietuvos, ir bus 
gaminamas tik Andriuliu ir ju szeimynos. Tas jums užtikrina gera kokybe 
ir jusu mėgiama skoni. Szis Suris taip yra mėgiamas Lietuviu, kad jo dide
lius kiekius siunezia in visa Amerika ir Kanada.

Andruliai gauna daug laiszku, kuriuose yra labai palankiai atsiliepiama 
apie ju gaminamus Surius ir praszoma, kad jis butu pavadintas “TEVELIU 
SURIS,” nes jis gaminamas pagal ju Teveliu Receptą, kurie ji dar buvo at
sivežė isz Lietuvos, Reikia tikėtis, kad ta praszyma p. Andriuliai patenkins 
ir susilauksime Sūrio su nauju pavadinimu “TEVELIU SURIS.”

Jeigu panorėsite “Michigan Farm Suris,” tai raszykite ant adreso:

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, Inc.,
JOHN ANDRULIS, Pres.

FOUNTAIN — MICHIGAN

guves, o kad jis t. y. Goldhau- 
šer, pilnai pildo- savo tikybos 
apeigas, tos Draiuigijos posė
džiai nuolatos prailginamo-'va
karais kiekviena Petnyczia;.

Musztami szuniui gana lazda 
parodyti.

'Gaida iszbalo kai]); skepetai
te, liežuvis ir akys jam kuolu 
atsistojo.

— Kai tai ? Pet... Petny
czioj? Isztare- ir szaltas pra
kaitas aplieja jo kakta.

— Na, Petnyczioj! Kas 
ežia, ste'betino? C) kad ta diena, 
reikalauja ankseziau paleisti 
kancelarija, taipgi ponas ap
imsi ta referatą..

Nebuvo galima susikalbėti. 
Ji apėmė sziauczians pasija. 
Isz visur prie jo plakas toji 
nelaiminga Petnyczia!

—- Jai taip, instenge isz- 
tarti, tai ponas man dovanosi, 
bet vietos apimti jokiu budu 
negaliu ir dar sziandien turiu 
gryžti in Krokava.

— Ar ponas isz proto isz- 
ejai ?

— Visai ne isz proto, bet 
Petnycziomis neaipimu jokiu 
referatu!

Czia iszasizkino Goldliause- 
riui ir po ilgu derybų ant. galo 
priima, vieta, bet su iszlyga 
kad tasai svarbus posėdis bus 
perkeltas nuo Petnyczios ant

SAPNAS MOTINOS 
SZVENCZIAUSIOS

I
. . . MALDA . . .

Viesz. Jėzaus ir 
Motinos Szvencz.
Sapnas Motinos Szven- 

cziausios, mieganezios 
ant kalno Alyvų, žemei 
Batanijos, bažnyczioj 
Szv. Mykolo Arkaniuolo.

Knygos Did. 3%x51/4 col.

TIKTAI, 25 Cts. '
SAULE PUBLISHING CO., 
MAHANOY CITY. PA. U.S.A.

Ket vergo.
Goldbauser daug buvo gir

dėjas apie Gaidos gabumą ir 
clairbsztuma ir tuojais taigi su 
tiko su tomis iszlygomis.

Gaida atsiduso ir pasirodė 
kad neapgavo savo principalo 
nžsitikejimo. Interesus vedė 
puikiai tiktai iszsikalbinejo ir 
prasze kad jam Petnycziomis 
kutu suteikiamą szventa ra- 
rnylbe. Jis raszys, medžiagas 
ant visos nedėlios parengs, bet 
jokios bylos neaipsiima ta die
na pravesti.

Atsitiko' syki kad paskirta
me sūdo laike atvažiuoja isz 
Viedniaus vienos firmos advo
katas kuris vedė kelis sykius 
byla už minėta Drauguve. Gai
da persitikrinęs iszloszti ir net 
neklausia tos kompanijos pra
vardes.

Tuo sykiu vienok ponui 
Kasparui nepasiseke, nes byla 
visiszkai pralosze. Pabaigus 
sude reikalus, prieszininkai 
paduoda, vienas kitam rankas 
ir persistato.

Kokis tai Gaidos buvo dide
lis nusistebėjimas kuomet isz- 
girdo kad priežingosios puses 
advokatas vadinasi Dr. Frei
tag.

Susirūpino ir susimaisze ‘ne
mažai, bet turėjo politiszkuoju 
budu ta viską nukenteti. Tik
tai sudavė sau in kakta su ran
ka ir pamisimo:

— Na, dabar man visai ne- 
ste'betina kad tai byla pralo- 
sziau!

Po paskirtu metu, advoka
tui praktikos, po metu prakti
kos sude, vėl isz pavydlingos 
Frit nagu iszsisuko ir iszdaves 
kuogeriausiai advokato egza
miną, atidarė viename Galici
jos mieste lo-cna kancelarija, 
nes buvo gabus advokatas.

Darbu tiek daug buvo kad 
ju apeiti neinstenge ir kada 
asz ji po keliolikos metu aplan
kiau, jau tarpduryj turėjau 
juoktis, pamatęs ant jo kance
liarijos duriu prikalta pabal- 
tuse koreziuke su sekaneziu

paraszu: i I i - ,
“Praneszu savo ponams kli

entams kad isz priežasties 
daugybes darbo ir referatu, 
Petnycziomis visai nedalyvau
ju jokiose bylose. — Dr. Gaida.

Toji stebėtina koreziuke, 
kaip paskui patyriau padaugi
no jam tik klientus.

Iki kokiam laipsniui jis pa
sidarė- stebėtinų kaslink Pet- 
nyteziu ir visko,, viską liudija 
kad ir paezios žmonių pravar
des, turinezios Petnyczios bile 
kokia reikszme. Ir visados jis 
po pasisveikinimui kalbėdavo:

— Sztai, insitemyk sau, 
mano mielas, kalbėdavo man, 
tomis dienomis ateina, pas ma
ne grafas Z., isz po Torunio, 
labai turtingas ukesas, kuris 
musu kampe pirkinėjo sau 
dvarus. Jis mane pakvietė su
ra,szyti jam pirkinio vieno 
dvaro kontrakta. ir atlikti be 
to kitokius tame dalyke reika
lus, už ka turėjau aplaikyti už- 
mokesties keliolika tukstan- 
cziu guldenu. Susėdame raszy- 
ti ir tuojaus dasigirstu kad 
grafas Z., paeina isz Piontko- 
vo! Paszokau. kaip apszutintas 
ir nežiūrint • nusistebėjusio 
grafo praszymo, nenorėjau ap
siimti to reikalo vesti. Buvau 
szveneziausiai persitikrinęs 
kad jai ta. kontrakta paraszy- 
siu, tuojau turėsiu numirti ar
ba atsitiks dar baisesne man 
kokia, nelaime. Mielsenis man 
gyvenimas nei tie siūlomi tuk- 
stanezei ir taip dar man labai 
gerai, nepaisant kad savo de- 
szimtuose metuose nuo atida
rymo kanceliarijos, jau per

[Tasa Ant 2 Puslapio]

— Sieniniai Kalendoriai, su 
Lietuviszkai? ar Angliszkais 
menesiais, su szventomis ir 
pasninkais. Po 50$! arba 3 už 
$1.35. Adresas:

Saule Publishing Co., Maha- 
noy City, Pa.
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ŽiniosVietinesi
—- Vasaris - February.
—• Žinios praneszta isz 

Pompton 'Lakes, N. J., kad bu
vęs miesto gyventojas Juozas 
Stokus, nuo 106 Adrian uly., 
isz minėto' miesto, numirė pa
reita Ketverga in Pompton 
Lakes ligoribute. Velionis ne- 
sveikavo per deszimts metu 
nuo azmos. Gimė Mahanojuje. 
Apie keturiolika metu atgal 
apsigyveno in Pompton Lakes, 
N. J. Paliko savo paczia. Mar- 
gareta (Rubel isz miesto); du 
sunu: Juozą isz Pompton 
Lakes ir Roberta kuris tarnau
ja Amerikos Laivynoje, Mary- 
lande; duktere Prane, namie; 
broli Vinca Mahanojuje; sese
re Prane, pati Steve Sandy isz 
New Brunswick, N. J. Laido
tuves invyko Panedelyje in 
Pompton Lakes, N. J.

— Pranas Služis isz miesto 
turėjo operacija in Locust Mt. 
ligoribute.

— Seredoj * pripuola Szv. 
Agotos, o Tąutiszka Vardine: 
Birute. Ir ta diena: 1949 m., 
Sovietu Rusija perspėjo Nor
vegijos kraszta kad Norvegi
jai nieko bendro neturėtu su 
Atlantiko sutarties nariais.
į — Ketverge pripuola Szv. 
Darotos, o Tautiszka Vardine: 
Alkis. Taipgi ta diena: 1951 
m., Komunistiszka Czekoslo- 
vakijos valdžia pasmerkia sze- 
szis Katalikus kunigus; 1934 
m., Politiniai sukilimai Pary
žiuje, 20 žmonių žuvo. Dala- 
dierio valdžia atsisako; 1904 
m., karas tarp Rusijos ir Ja
ponijos prasidėjo; 1899 m., 
Taikos sutartis sudaryta taip 
Amerikos ir Ispanijos ir Sena
to priimta; ir patvirtinta; 1952 
m., Anglijos karalius Jurgis 
Szesztasis pasimirė. Jis kara
liumi buvo penkiolika metu. 
Jo duktė Karalaite Elzbieta 
užėmė jo sostą Vasario 8-ta 
diena ir yra septinta valdanti 
karaliene,

— Petnyczioj pripuola 'Szv. 
Romualdo, o Tautiszka; Vardi
ne: Ramutis. Ir ta diena: 1945 
m., Sovietai prie pat Berlyno 
miesto; 1904 m., 'baisus gaisras 
mieste Baltimore, Maryland, 
2,500 namu sudegė; 1268 m., 
musztyne su Kryžiuocziais 
Lietuviai paėmė Stankensbur- 
go pili.

Shenandoah, Pa. —
Juozas Wayluck, nuo 401 W. 
Lloyd uly., kuris likos sužeis
tas pareita Gegužio menesi,, 
ant vieszkelio arti York, Pa., 
ir dirbo del J. Robert Bazley 
kompanijos isz Pottsvilles, per 
koki tai laika gydėsi in Szv. 
Juozapo ligoribute, Reading,

Pa., pasimirė pareita; Ketver
ga, apie 4:15 valanda ryte savo 
namuose. Gimė Shenadoryje. 
Prigulėjo prie Lietuviszkos 
parapijos, Szvento Vardo ir 
Szv. Kazimiero draugija. Pali
ko savo motinėlė Julija Way
luck, mieste; žmona, Mare; dvi 
dukterys: sesute vienuole Te
resa Marija isz Chicago, Ill., ir 
Bernesija, pati Jack Christen
son, Anderson, Ind., taipgi tris 
'brolius: Adoma ir Antana 
mieste ir Edvardą, Middle
town. Conn., trys seserys: Ju
lija, pati Jos. Sutkowski, Mid
dletown, Conn., Helen, pati Fr. 
Churkowski ir Betracija, pati 
Wm. Bloss isz miesto. Laidojo 
Panedelio ryta su apiegomis in 
Szv. Jurgio 'bažnyczioje devin
ta valanda ii’ palaidotas in pa
rapijos kapinėse. Graiborius 
Henry A. Walukewiez laidojo.

— Szimonas Czernauskas 
kuris gydėsi in Locust Mt. li
gonbute, ana diena sugryžo 
namo.

—■ Juozas Stepulaitis, 14 
metu senumo, isz Lower Shaft, 
puldamas nuo trepu namuose 
sužeidė ranka. Gydosi namie.

— 1955 metuose, Vasario - 
Feb. 4-ta diena, didelis gaisras 
isztiko Shenadoryje apie 2:45 
valanda ryte, visos skvieras 
namu sudege ir daug žmonių 
turėjo greitomis iszbegti isz 
savo namu. Gaisras priėjo ir 
prie Lietuviszkos bažnyczios, 
'bet ugniagesiai apliejo visa 
bažnyczia ir klebonija su van
deniu ir taįp iszsaugojo tuos 
namus. Taipgi pat ir Colum
bia bravorą iszsaugojo, nes isz 
akmenų pa'budavuoti, ir taip 
greitai neužsidege.

— Jonas Petkieviczius nuo 
212 Ohio uly., Shenandoah 
Heights,’ pasimirė pareita Su
katos ryta in Locust Mt. ligon
bute. Velionis sirgo nuo az
mos per keliolika metu. Jo 
brolis a. a. Juozas Petkievicz- 
ius nuo 120 N. Union uly., li
kos palaidotas, Sausio 29-ta 
diena. Velionis gimė Lietu
voje, atvyko iri Shenadoryje 
apie keturios deszimts metu at 
gal. Paskutini karta; dirbo 
Knickerbocker kasyklose. Pa
liko savo paczia Veronika 
(Seniute) ir sekanezius vai
kus: Joną isz Berlin, N. J., He
lena, pati Eugene Kanausko 
namie; Juozą, mieste ir Leo
narda namie, taipgi penkis a;- 
nukus ir sesere Mare Dubits- 
kiene, mieste taipgi kita sesere 
Lietuvoje. Laidos Seredos 
ryta, su apiegomis in Szv. Jur- 

i gio bažnyczioje devinta; valan- 
l da ir palaidos in parapijos ka- 
i pinese. Graborius L. Czai- 
kauskas laidos.

banko tarybos, kuris buvo 
Vice-Prezidentas ir Direkto
rium.

Shamokin, Pa. —
Vienas mainierys buvo už-; 
musztas kai daug akmenų pa-i 
sileido nuo mainu lubu ir ji už-į 
griuvo ir sutrvne, in neprigul-'j 

, z, . i nungas manias ant >■ jrowen> 
City kalno. Jo 'brolis iUzliko 
gyvas ir sveikas. Žuvęs mai
nierys buvo 49 metu amžiaus 
Nicholas Wallis. Jo lavonas 
buvo greitai atkastas, bet mai- 
nierys jau buvo negyvas. Jis 
dirbo* su savo broliu Andrium, 
apie szimta devynios deszimts 
pėdu po žeme kai nelaime at
sitiko. Kitas brolis Harry, per
ta szifta dirbo ant mainu ele
vatoriaus ir nieko nežinojo 
apie jo brolio nelaime.

SUVIEN. AM. VALS., 
PIRMAS DIRBTINIS 

MENULIS

KARABINAS PER 
TRUMPAS

Medžiotojas Neteko 
Savo Automobiliaus
MILWAUKEE. — Iždo 

Sztabas yra paemes medžioto
jo automobiliu, kai jie tame jo 
automobilyje rado medžiokles 
karabina, kurio vamzdis buvo 
nupjautas ligi septyniolika ir 
trijų ezvereziu coliu ilgumo. 
Valdžia reikalauja kad me
džiokles karabino vamzdis tu
ri būti asztuoniolika coliu ar 
ilgesnis. Karabinai su trum
pesniais vamzdžiais turi būti 
užregistruoti, taip kaip revol
veriai.

Trisdeszimts septynių metu 
amžiaus Sigurd Sundby, isz 
Milwaukee, policijantams 
stengiesi pasiaiszkinti kad jis 
ta savo karabino vamzdi nu
pjovė, sutrumpino kad jis ga
lėtu tiksliau pataikinti. Jis tu
rėjo užsimokėti dvideszimts 
penkis dolerius baudos ir jo 
automobilius buvo isz jo atim
tas sulyg instatymais, kurie 
sako kad jiegu policijantai už
tinka paslėpta ginklą automo
bilyje, tai jie ta automobiliu 
paima.

Skrenda Aplink Visa 
Svietą

CAPE CANAVERAL, FLO
RIDA. — Suvien. Amerikos 
Vals., paleido savo pirmąjį Sa
telitą, menuli, “Jupiter-C” in 
dausuose pareita Petnyczia, 
apie 10:48 valanda vakare.

Szis satelit, menulis sveria 
apie tris deszimts svaru su vi
sais reikiamais instrumentais.

Priesz keletą dienu, buvo 
naujai iszbandyta raketa 
“Thor” kur pasiekė aukszti 
apie deszimts tukstaneziu pė
du, tai buvo szesztas pasek
mingas bandymas isz vienuoli
ka.

$1,600,000,000
DEL MOKSLO

Eisenhoweris Tiek 
Praszo Isz Kongreso

VIENAS SKAITO,, 
prie valgio, kitas po savo dar
bui, o kiti prie darbo. Geras 
laikrasztis pranesza žmogui 
kas sziandien ant svieto atsi
tinka. Mokina žmones kaip gy
vent ir ko turi saugotis, žodžiu, 

i lavina žmogaus protą visame.
Sziandien, laike visokiu švie

timu sumiszimu ir kariu, 
kada žinios ateina isz Eu
ropos, laikrasztis yra žmogaus 
geriausiu prietelium. Negana 
kad ji skaito, bet mato ir pa
veikslus isz kares lauku, ženk- 
lyvu ypatų, miestu, naujo isz- 
radimo ginklu ir laivu ir pa
veikslus nelaimiu kuriu pats 
savo akimis negalėjo matyt.

Tokiu laikraszcziu yra 
"Saule,” kuri nesigaili kaszto 
ant paveikslu, kad savo skaity
tojus supažindint su visokioms 
savo akimi kas dedasi ant viso 
svieto.

"Saule.” gražiausia ir tin 
kamiausia dovana nuo Lietu 
vio, Lietuviui.

WASHINGTON, D. C. —
Prezidentas Eisenhoweris yra 
inteikas Kongresui praszyma 
del daugiau kaip pusantro bi
lijono doleriu del musu Kole
gijų ir Universitetu. Jis sako 
kad tai būtinai reikalinga del 
musu kraszto apsaugos.

Tie pinigai butu paskirstyti 
per keturis metus: valdžia 
duotu viena bilijoną doleriu, o 
atskiros valstijos pridėtu tuos 
szeszis szimtus milijonu dole
riu.

Gabus studentai, baigė aug- 
sztesniaja mokykla ir neturin
tieji gana pinigu stoti in kole
gija, universitetą, gautu isz 
valdžios premijas. Ypatingai 
tiems studentams butu pade
dama, kurie eitu matematikės 
mokslą.

Manoma kad per keturis me
tus valdžia galėtu taip pagel
bėti penkis tukstanezius pen
kis szimtus studentu.

‘Talmudo Paslaptys’
ŽYDU TIKYBOS

Labai užimanti apysaka
Per paczta, 25 Centai

Saule Publishing Company 
Mahanov City. Pa„ U.S.A,

— "Saule” turi tiek agen 
tu kiek skaitytoju, nes kožnas 
yra agemu. Jeigu kožnas skai
tytojas prisiunstu varda tik 
vieno naujo skaitytojaus, tai 
didelia geradejyste padarytu 
del iszdavystes. Bandykite 
taip padaryt, mieli skaitytojai, 
o “Saule” bus jusu didžiausiu 
laikraszcziu. Acziu!

GARSUS
BEISBOLININKAS

SUŽEISTAS

Automobiliaus Nelai
mėje; Sprandą 

Nusilaužė
GLEN COVE, N. Y. — Los 

Angeles Dodgers beisboles ra-

SKAITYKIT
2S^"SAULE”^S ^Pirkie U. S. Bonus!

Pirkie U. S. Bonus! Pirkie U. S. Bonus!

thrt's n run
NO SPEED LIMIT!

THE GREAT AND SMALL TRAINS OF 
EMIGRANTS WHO CROSSED THE AMERICAN 

CONTINENT COULD COVER NO MORE 
THAN 25 MILES ON “GOOD DAVS" 
ANO FROM 5 TO IO MILES ON 

DIFFICULT TERRAIN.

Visuomet reikalaukite “Andruliu” 
Michigan Farm Sūrio. Jeigu panorė
site “Michigan Farm Sūrio” tai ra- 
szykite ant adreso ^Michigan Farm 
Cheese Dairy, Inc., John Andrulis, 
Pres., Fountain, Michigan.

Kansas City, Kansas.—
Sausio 26 d., Prez. D. Eisenho- 
werio brolis pasimirė, Arthur 
B. Eisenhower, 71 metu am
žiaus. Jisai buvo silpnos svei
katos, o 1956 metais pasitrau-

1 ke isz Commerce Trust Co.,

& ^^^00'^

Sieniniai Kalendoriai 1958m.
15 col., ploczio x 23-3/4 col., ilgio

OF3 Dabar po 500 arba 3 už $1.35

Adresas:
SAULE PUBL. CO. - Mahanoy City, Pa.

GENIUS
Celebrated as a great statesman, thcmas 
JEFFERSON WAS A .'ZANY SIDED GENIUS. H£ 
SPOKE 6 LANGUAGES, HAD AN EXTENSIVE 
KNOWLEDGE OF MATHEMATICS, SURVEYING, 
MECHANICS, MUSIC, ARCHITECTURE, LAW ANO j 
GOVERNMENT.' HE DESIGNED HIS OWN 
BEAUTIFUL MONTICELLO AS WELL AS THE t" 
HALLS OF THE UNIVERSITY OF VIRGINIA'

FOOD FOR THbtJGHT
“THE FUTURE BELONGS TO THOSE WHO PREPARE FOR IT. SERIES E 
BONOS PAN 37h PERCENT when held to maturity, you get BACK W FO» eve 
$3. INVESTED. START BUYING REGULARLY—PLAN FOR YOUR OWN VERY GODO FU1U .

Saule Publishing Co., - Mahanoy City, Pa.

telio garsus beisbolininkas 
Roy Campanella, sprandą nu
sisuko, nusilaužė, kai jo auto
mobilius paslydo ir apsivertė 
ir sudužo in stulpą.

Jis buvo savo automobilyje 
prispaustas per visa pusvalan
di, pirm negu policijantams ir 
ugniagesiams pasisekė ji isz to 
sudužusio automobiliaus isz- 
traukti. Nelaime atsitiko apie 
puse po trijų isz ryto. Jis buvo 
nuvesztas in Glen Cove Com
munity ligonine, kur Daktarai 
pasakė kad jis pavojingoje pa
dėtyje. . |

Už keliu . valandų septyni 
chirurgai pradėjo jam opera
cija daryti ir stengiesi ji isz- 
gelbeti nuo visiszko paraly
žiaus, nes iszrode kad jo pe- 
cziai buvo sužeisti.

Tie daktarai, Chirurgai sa
ke kad operacija užims apie 
dvi valandas, bet po keturiu 
valandų, jie dar negalėjo pa
sakyti kaip bus su to beisboli- 
ninku.

Per ta operacija, kuris tenai 
pienburnis jaunas laikraszti- 
ninkas paskelbė klaidingas ži
nias, kad tas garsus beisboli- 
ninkas Roy Campanella buvo 
pasimiręs, Ir daug laikrasz
cziu tas žinias paskelbė; bet 
tuo jaus už keliu minueziu, per į

radija buvo paskelbta kad op
eracija buvo pasekminga ir 
kad Roy Campanella gyvens.

Bet daktarai nieko nesako 
apie tai ar jis gales vėl beisbo
le loszti ar ne. Iszrodo, kad 
dauguma ju spėja kad jo beis- 

1 boles dienos jau praėjo ir kad 
jis in ta sportą nebegrysz.

Priesz operacija tie dakta-i 
rai jam paaiszkino kad jie turi 
jam padaryti operacija, kuri 
gali būti baisiai pavojinga. Jis 
ramiai atsake: "Jus esate dak
tarai ir žinote ka jus darote; 
asz esu jusu rankose.”

Ligonines Direktorius, Har
ry Gifford sako kad X-ray pa
veikslai parodo kad jam ir pe- 
cziai inlauszti, bet kaip labai 
dar negalima pasakyti.

.Jo žmona, Ponia Campanel
la, szesziu vaiku motina, visi 
jaunesni negu asztuoniolikos 
metu, laikrasztininkams pasa
kė: "Jis yra suparalyžiuotas 
nuo krutinės ligi kojų.”

Jis, beloszdamas beisbole 
buvo daug sykiu sužeistas, vie
naip ar kitaip. Jis szita syki 
gryžo isz New York miesto, 
kur jis buvo ant televizijos 
programos, kai ta nelaime at
sitiko.

Jis jau besiartino prie savo 
penkios deszimts tukstaneziu 
doleriu vertes namu, su pasi- 
randavotu automobiliu kai tas 
automobilius paslydo. Czia szi- 
toje vietoje yra atsitikę daug 
nelaimiu nes kelias du ar tris 
sykius sukasi, vingioj a.

Tas jo automobiliaus sudu
žimas buvo tokis smarkus kad 
bildesys prikėlė daug susiedu, 
kurie iszbego pažiūrėti kas ten 
atsitiko. Ju tarpe buvo ir Dak. 
W. S. Gurnee. Jis jam davė 
liekarstu kad palengvintu jo 
skausmą ir insake jam gulėti 
automobilyje kol atvyks pa- 
įgelba. Už pusvalandžio atva
žiavo garadžio trokas kuris ta 
jo automobiliu vėl ant ratu pa
state ir policijantai su ugnia
gesiu pagelba beisbolininka 
isztrauke.

Campanella rengiesi gryszti 
in Los Angeles kur jo beisbo
les ratelis yra nusikraustes isz 
Brooklyno.

To beisboles ratelio pirmi
ninkas Walter O‘Malley, kuris

Jeigu Permainote 
Savo Adresus

Gyvenimo
Tieji kurie persikrausto in 

kitas vietas arba iszvažiuoja 
in kitus miestus del apsigyve
nimo ir geidžia " kad . jiems 
"Saule” eitu be pertraukos, 
kada maino savo adresus tai 
tegul neužmirszta paduoti ir 
,savo sena adresa kur kitados 
gyveno, nes kitaip negalėsime 
surasti kur tokis žmogus gy
veno. Todėl, jeigu permainote 
savo gyvenimo vieta, raszant 
in Redyste, kad permainyti 
jusu adresa "paduokite ir se
na adresa, o tuom palengvin
site mums darba, erkelio ir 
kaszto!” Szirdingai Acziu!

—"Saules Redakcija.”

LOSZIKO ŽMONA 
INTARTA

Jos Vyras Buvo 
Supjaustytas

HOLLYWOOD, CALIF. — 
Veidą Nixon, losziko Allan H. 
Nixon žmona yra intarta ir su- 
aresztuota už savo vyro nužu- 
dinima.

Trisdeszimts devynių metu 
amžiaus loszikas, buvęs loszi- 
kes Marie Wilson vyras buvo 
nužudintas, supjaustytas su 
peiliu savo namuose, kai jis 
susipesze su savo žmona.

Loszikas Nixon buvo su
žeistas, bet ne labai; jis pagis 
ir pasveiks. Jo žmona sako 
kad ji dar vis myli savo vyra 
ir kad ji tikisi kad viskas bus 
iszlyginta kai jis pasveiks.

Tos pesztynes prasidėjo kai 
viena kita loszixe buvo atėjus 
aplankyti loszika Nixon ligo
ninėje, kai jis tenai buvo po 
operacijos. Jo žmona isz pavy
do užsipuolė ant savo vyro. Ji 
sako kad ji vis myli savo vyra 
ir kad viskas bus gerai. Bet 
policija ja suaresztavo ir pa- 
tupdino in kalėjimą.

dabar randasi New York mies
te visa bizni sutvarkyti del jo 
ratelio iszsikraustinima in Los 
Angeles, sako: "Visiems mum 
gaila iszgirsti szitas žinias 
apie musu dranga Roy Campa
nella; bet, pažinsdamas ta 
Campanella, kaip asz ji pa- 
žinstu, asz esu tiaras kad jis 
pas mus sugrysz kai tik dakta
rai ji isz tos ligonines iszleis.

Pernai, del invairiu susižie- 
dimu, jis jau prastai pasirodė 
ir jo alga buvo sumažinta ligi 
trisdeszimts penkių tukstan
eziu doleriu, ir buvo visokiu 
gandu kad to ratelio virszinin- 
kai rengiesi ji atstatyti.

UNIJOS BOSAS
GAVO $238,800

(Tasa Nuo 1 Puslapio)

kad jis yra nekaltai nubaustas.
Bet Senato Komisija sten

giasi priparodinti kad visi tos 
unijos nariai sutiko daug 
daugiau in savo unija mokėti 
ir tai pensijai pritarti už tai 
kad jie gerai žinojo, kad jeigu 
jie pasiprieszintu, tai jie staty
tu ne tik savo darba, bet ir sa
vo gyvasti pavojum
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